
S-a născut organizația interprofesională „Sorghum ID”

Marți, 26 septembrie, a avut loc la Bruxelles adunarea constitutivă a asociației 
interprofesionale europene a sorgului, înființându-se, astfel, organizația Sorghum ID. 

Reunind diferiți protagoniști europeni din sectorul sorgului – de la semințe, până la 
producție și procesare –, această întrunire de la Bruxelles a lansat, astfel, formal, noua 
structură, odată cu formularea unui obiectiv strategic (dezvoltarea producției europene de 
sorg pentru boabe, siloz și biocombustibili, precum și a geneticii hibrizilor) și a unor linii de 
acțiune. 

Înființarea organizației Sorghum ID constituie cea de-a treia etapă a unui demers inițiat în 
2016 de către o serie de profesioniști și agenți economici din sector, care a condus la 
realizarea primului Congres European al Sorgului, în noiembrie 2016, la București, apoi la 
elaborarea - din primăvara lui 2017 - unor programe de promovare trianuale ale sorgului, în 
diferite state europene, cu finanțare din partea Comisiei Europene. 

Organizația Sorghum ID și-a creat un Consiliu de Administrație, format din reprezentanți ai 
entităților europene implicate în construcția acestui sector, care, în cadrul primei sale 
reuniuni (care va avea loc în curând), va alege biroul director și președintele acestei noi 
asociații. 

„Sorgul are numeroase avantaje și un potențial real. Ambiția noastră este, așadar, să reunim 
în jurul lui protagoniști europeni, care – sigur – pe de o parte, să dezvolte producția 
europeană de sorg și genetica hibrizilor, iar pe de altă parte, să transforme această 
dezvoltare într-o acțiune pe termen lung, pentru a crea o nouă sursă de aprovizionare, 
consistentă și durabilă, pentru utilizatori și procesatori”, a spus Luc Esprit, delegat al 
organizației Sorghum ID, la încheierea întrunirii de la Bruxelles. 
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